BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 13 oktober 2020
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

160403 Hoef en Haag, straatnamen fase 4 1.













De naamgeving openbare ruimten (straatnamen)
Hoef en Haag fase 4 voor onderstaande openbare
ruimten vast te stellen:
Abeliaerf;
Arsenaalstraat;
Bastidestraat;
Bolwerkstraat;
Boomgaarderf;
Boterbloemerf;
Bremerf;
Buskruitstraat;
Cunetstraat;
Daslookerf;
Dijkstraat;
Dotterbloemerf;

Besluit
Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit


Elzenpad;

Fluitenkruiderf;

Ganzerikerf;

Greppelstraat;

Kazematstraat;

Klaprooserf;

Koolzaaderf;

Korenbloemerf;

Lekdijkerf;

Liniestraat;

Pinksterbloemerf;

Ravelijnhof;

Rondeelhof;

Rozenhofstraat;

Schansstraat;

Schootsveldstraat;

Seringerf;

Sleutelbloemerf

Torenkruiderf;

Vlaserf.
2. De geometrische afbakening van de eerder
vastgestelde openbare ruimte Dijkstraat (de straat
worden verlengd) te wijzigen.
195731 Opinievoorstel burgemeester over 1.
aanpak van en communicatie over
coronapandemie

Het opinievoorstel van de burgemeester over de
aanpak van en communicatie over de
coronapandemie in Vijfheerenlanden voor te
leggen aan de raad.

Akkoord.

192713 Definitieve subsidiebeschikking

Op grond van artikel 4:46 Awb met inachtneming

Akkoord.

1.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

2019 Stichting dorpshuis AmeideTienhoven (Het Spant)

2.

3.

4.

van artikel 21 van de ‘Algemene
Subsidieverordening gemeente Zederik 2016’ de
productsubsidie voor Stichting Dorpshuis AmeideTienhoven over het jaar 2019 vast te stellen op
een bedrag van € 96.400 voor het bieden van
ruimte aan de activiteiten van het
verenigingsleven.
Op grond van artikel 4:46 Awb met inachtneming
van artikel 21 van de ‘Algemene
Subsidieverordening gemeente Zederik 2016’ de
productsubsidie voor Stichting Dorpshuis AmeideTienhoven over het jaar 2019 vast te stellen op
een bedrag van € 93.672 ten behoeve van de
exploitatie.
Op grond van artikel 21 van de ‘Algemene
Subsidieverordening gemeente Zederik 2016’ de
waarderingssubsidie voor Stichting Dorpshuis
Ameide-Tienhoven ten behoeve van het bieden
van ruimte voor sportactiviteiten voor de
(plaatselijke) basisscholen, zodat deze
basisscholen aan de gestelde normuren binnen de
gemeente Zederik voldoen, inclusief het
onderhouden van de contacten met de
basisscholen ten behoeve van de
schoolgymnastiek over het jaar 2019 vast te
stellen op een bedrag van € 21.600.
Ten opzichte van de voorlopige
subsidiebeschikking 2019 een bedrag van € 2.694
terug te vorderen van de Stichting Dorpshuis

Besluit
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Ameide-Tienhoven.
185269 Verkoop Hoogstraat 44/44A
Leerdam

1.
2.
3.
4.

Het pand aan de Hoogstraat 44/44A te verkopen
voor € 450.000 aan de stichting Darius.
In te stemmen met een aanbetaling van de
stichting van € 100.000.
Aan de raad voor te stellen een lening van €
350.000 te verstrekken aan de stichting Darius
voor de aankoop van het pand.
De financiële consequenties te verwerken bij de
eerste bestuursrapportage 2021.

Akkoord.

